Genindførte fritvalgordninger i Morsø Kommune pr 1. januar 2018
Regeringen har pr. 1. januar 2018 indført frit valg på tandplejen, og nedenstående oversigt giver
et overblik over de lovgivningsmæssige konsekvenser for dig som borger.
Reglerne for fritvalg for børn og unge samt omsorgstandplejepatienter er blevet ændret pr. 01.
januar 2018 jf: Bekendtgørelse om tandpleje Nr. 1658 af 22. december 2017.
Børne- og ungdomstandplejen
Det betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Morsø
Kommune vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i
privat tandlægepraksis efter eget valg. Morsø Kommune yder tilskud på 65% af udgifterne til
forbyggende og behandlende tandpleje efter BUT- overenskomsten.
Morsø Kommune har ikke kommunal tandpleje, men har aftale med de nedstående
privatpraktiserende tandlæger om behandling.
Tandlægerne:
Tandstøberiet
Lene Bovbjerg Mortensen
Martin Baunsbak Vermehren
Tandlæge Lissi Nielsen ApS
Jens Chr. Diernæs
Tandlægerne i Roslev
Benny Frømann Nielsen ApS
Benny Jørgensen
Tandlægerne i Snedsted I/S
Anders Mikkelsen
Lisbeth Damgaard
Peter Kloster
Smil med Østergaard
tandlægen.dk Thisted, - tidligere
Tandlægerne, Sundhedshuset Thy

Holgersgade 2
Jernbanegade 9,1. tv.
Kirkegade 7
Jernbanevej 12
Søndervænget 31
Helsevænget 4
Østergade 3
Adelgade 1
Banegårdsvej 1 C
Brogade 1
Kronborgvej 49
Jernbanegade 7 B
Tværgade 4,
Tigervej 1

7900
7900
7900
7900
7870
7870
7800
7800
7752
7700
7700
7700
7800
7700

Nykøbing
Nykøbing
Nykøbing
Nykøbing
Roslev
Roslev
Skive
Skive
Snedsted
Thisted
Thisted
Thisted
Skive
Thisted

Tandlægerne i Koldby
Lise Dueholm Aps

Helsevej 14
Vestergade 4

7752
7700

Snedsted
Thisted

M
M
M
M

97720424
97711081
97721900
97720506
97574188
97571616
97520320
97522250
97934510
97921392
97924020
97921111
97522163
70400547
97936868
97921512

Er der spørgsmål til oversigten, er du velkommen til at kontakte
Sabina Gry Hansen på tlf. 9970 7241.

Børnetandpleje 0-15 år
Morsø Kommune tilbyder vederlagsfri tandpleje til børn og unge i alderen 0-15 år hos de
tandlæger, som står beskrevet under tandlægerne.
Ønskes der tandpleje hos en anden tandlæge, er der en egenbetaling på 35% af udgiften, som
svarer til den, som Morsø Kommune ville dække hos en tandlæge på listen.
Ønskes en anden eller dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen kan forældre
til børn under 16 år få refunderet et beløb svarende til 65% af udgifterne til den af kommunen
godkendte behandling.

Ønskes en tandlæge som kommunen ikke har en aftale med, skal Morsø Kommune have besked
om ønsket. Den pågældende kommune/tandlæge kan afvise at udføre behandlingen pga.
kapacitetsmangel. Udføres behandlingen hos en tandlæge vi ikke har indgået aftale med,
opkræves der en egenbetaling på 35 % af den af Morsø Kommune godkendte behandling.
Der skal gives besked til Morsø Kommune, hvis en anden tandlæge ønskes. Kontaktperson er
Sabina Gry Hansen, telefon 9970 7241 Mail sgh@morsoe.dk eller TrivselogSundhed@morsoe.dk

Børnetandpleje 16-17 år
Unge på 16 og 17 år kan vælge og modtage vederlagsfri tandpleje hos en anden tandlæge end de
opførte på listen. Ønskes der en anden eller dyrere behandling end den, der kan godkendes af
kommunen, kan der refunderes et beløb svarende til prisen på den behandling, som kommunen
har godkendt.
Kontaktperson er Sabina Gry Hansen, telefon 9970 7241 Mail sgh@morsoe.dk eller
TrivselogSundhed@morsoe.dk

Tandregulering
Tandregulering i Morsø Kommune foretages pr. 1. januar 2018 hos Annelise Küseler jf. aftale med
Morsø Kommune.
Vælges en anden reguleringstandlæge eller ønskes en anden eller dyrere behandling end den, der
kan godkendes af kommunen vil der være en egenbetalingen på 35% af den af kommunen
godkendte behandling samt en eventuel merpris i forhold til den godkendte behandling.
Morsø Kommune skal have besked, hvis der vælges en anden tandlæge til tandregulering.
Kontaktperson er Sabina Gry Hansen, telefon 9970 7241 Mail sgh@morsoe.dk eller
TrivselogSundhed@morsoe.dk

Bekendtgørelse om tandpleje
I medfør af § 78, stk. 2, § 129, stk. 3, § 130, § 131, stk. 4, § 132, stk. 2, § 133, stk. 5, § 134, stk. 2, §
136, § 137, stk. 2, § 164 og § 166, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september
2016, som ændret ved lov nr. 690 af 8. juni 2017, fastsættes:
Kapitel 1

Børne- og ungdomstandpleje
§ 1. Den vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje omfatter alle børn og unge under 18 år,
der er tilmeldt folkeregistret i kommunen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er endvidere ansvarlig for færdiggørelse af påbegyndte behandlinger ud
over det fyldte 18. år, jf. dog § 18, stk. 3. I tilfælde af flytning mellem kommuner påhviler ansvaret for
færdiggørelse den nye bopælskommune.
Stk. 3. I tilfælde, hvor det fagligt set må anses for hensigtsmæssigt, at der tilbydes børn og unge under
18 år vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje uden for bopælskommunen
(folkeregisterkommunen), kan en anden kommune yde den af loven omfattede tandpleje samt efter aftale
med bopælskommunen afkræve denne refusion for de hermed forbundne udgifter.
Stk. 4. Indgås der aftale mellem 2 kommuner i henhold til stk. 3, kan der ikke rejses krav om at modtage
den af aftalen omfattede vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje i bopælskommunen, jf. dog §
3, stk. 3.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan for så vidt angår børn og unge under 18 år, der har ophold på
døgninstitutioner omfattet af § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service, tilvejebringe det vederlagsfri tilbud
om børne- og ungdomstandpleje på egne klinikker eller ved at indgå aftale herom med
kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor institutionen er beliggende, jf. dog stk. 7.
Stk. 6. Vælger kommunalbestyrelsen, jf. stk. 5, at overlade udførelsen af opgaven til den kommune, hvor
institutionen er beliggende, er denne forpligtet til, efter nærmere aftale med bopælskommunen, at stille
behandlingstilbud til rådighed.
Stk. 7. Børn og unge under 18 år, der har behov for et specialiseret tandplejetilbud, der ikke kan tilbydes i
børne- og ungdomstandplejen, skal visiteres til behandling i specialtandplejen, regionstandplejen eller ved et
af de odontologiske landsdels- og videnscentre, jf. §§ 12, 18 og 22.
Stk. 8. Børne- og ungdomstandplejen skal samarbejde med regionen vedrørende den odontologiske
specialbehandling, der af regionen i henhold til § 18 skal tilbydes børn og unge.
Stk. 9. Unge over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap
kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i praksistandplejen, men som ikke har behov for
et specialiseret tandplejetilbud, jf. § 12 (specialtandplejen), kan visiteres direkte til omsorgstandplejen, når
de forlader børne- og ungdomstandplejen.
§ 2. Børne- og ungdomstandplejen skal omfatte:
1) Generel forebyggelse og sundhedsfremme, herunder oplysningsvirksomhed m.v.
2) Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand.
3) Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre.
4) Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen og tandregulering i
overensstemmelse med de i bilag 1 til bekendtgørelsen angivne regler for ortodontivisitation og
ortodontiindikationer.
Stk. 2. Reglerne for omfanget af og kravene til børne- og ungdomstandplejen er de samme, hvad enten
tandpleje ydes på offentlig klinik eller hos praktiserende tandlæge. Det gælder både, når tandplejen i privat
praksis er en del af det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud, og når der er tale om tandpleje, som
barnet/den unge selv har valgt, jf. §§ 4 og 5.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af
indkaldelse af børn og unge til tandpleje.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan aftale med regionsrådet, at regionsrådet varetager anæstesibetjeningen
for børn og unge, der har behov for tandbehandling i generel anæstesi.
§ 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje på offentlige
klinikker (klinikkommuner) eller hos praktiserende tandlæger med hvilke kommunalbestyrelsen indgår aftale
(praksiskommuner). Kommunalbestyrelsen kan også beslutte at indgå aftale med en eller flere praktiserende
tandlæger om varetagelse af børne- og ungdomstandplejen. Kommunalbestyrelsen har fortsat ansvaret for
opgavens løsning, selv om der indgås aftale med en eller flere tandlæger om varetagelse af opgaven.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilrettelægge sin børne- og ungdomstandpleje således, at
kommunen både anvender offentlige klinikker og praktiserende tandlæger.
Stk. 3. Unge på 16 og 17 år kan vælge at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos
praktiserende tandlæge efter eget valg, selv om kommunalbestyrelsen har besluttet at tilrettelægge
ungdomstandplejen på offentlige klinikker eller har indgået aftale med én eller flere tandlæger om
varetagelse af opgaven. Ønsker unge på 16 og 17 år en anden eller dyrere behandling i privat
tandlægepraksis end den, der kan godkendes af kommunen, jf. stk. 5, kan de få refunderet et beløb
svarende til prisen på den behandling, som kommunalbestyrelsen har godkendt.
Stk. 4. Uanset at kommunalbestyrelsen har besluttet at tilrettelægge tandplejen for unge på 16 og 17 år
hos praktiserende tandlæger, kan disse unge i stedet vælge at modtage det kommunale tandplejetilbud på
offentlig klinik, såfremt bopælskommunen har oprettet en sådan.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare
behandlingsydelser, der ydes i privat praksis i henhold til stk. 1, 1. pkt. samt stk. 2-3, først må iværksættes,
når kommunalbestyrelsen har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen afgivne behandlingstilbud.
Kommunalbestyrelsen kan nærmere fastsætte, hvilke ydelser der kan iværksættes uden
forhåndsgodkendelse.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen har pligt til at oplyse om, hvordan kommunen har tilrettelagt den
vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje, jf. stk. 1 og 2, samt oplyse om de valgmuligheder der foreligger,
herunder om de særlige valgmuligheder der gælder for unge på 16 og 17 år.
§ 4. Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen
vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis
efter eget valg. Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen besluttet at tilbyde en del af børne- og ungdomstandplejen vederlagsfrit
i privat tandlægepraksis efter eget valg, jf. § 3, stk. 2, medfører forældres valg af privat praksis efter stk. 1,
ikke en egenbetaling for denne del af det kommunale tandplejetilbud.
Stk. 3. I kommuner, som har tilrettelagt børne- og ungdomstandplejen på offentlig klinik eller har indgået
aftale med en eller flere tandlæger om varetagelse af opgaven, har børn og unge under 16 år, der vælger at
modtage tandpleje i privat praksis efter eget valg ret til et tilskud til tandpleje. Kommunalbestyrelsen yder
tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje i privat praksis. Det kommunale
tilskud beregnes på grundlag af takster fastsat i overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år
hos alment praktiserende tandlæger indgået mellem KL og Tandlægeforeningen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare
behandlingsydelser, der ydes i privat praksis i henhold til stk. 1, og for hvilke der ikke er fastsat takster, jf.
stk. 3, først må iværksættes, når kommunalbestyrelsen har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen
afgivne behandlingstilbud. Det kommunale tilskud beregnes i disse tilfælde på grundlag af det af
kommunalbestyrelsen godkendte behandlingstilbud. Kommunalbestyrelsen kan nærmere fastsætte, hvilke
ydelser der kan iværksættes uden forhåndsgodkendelse.
Stk. 5. Ønskes en anden eller dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen, kan
forældrene til børn og unge under 16 år få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den af
kommunen godkendte behandling.
Stk. 6. Opnåelse af tilskud ved valg af privat praksis efter stk. 1 er betinget af, at forældremyndighedens
indehaver har orienteret kommunalbestyrelsen om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende
tandlæge. Det er endvidere en betingelse, at regler om behandlerskift, som kommunalbestyrelsen har
fastsat i henhold til § 6, stk. 2, er overholdt.
§ 5. Børn og unge under 18 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen
vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje ved en anden
kommunes tandklinik. Valg af tandpleje ved en anden kommunes tandklinik gælder det samlede
tandplejetilbud. Forældremyndighedens indehaver orienterer kommunalbestyrelsen i bopælskommunen om,
hvilken kommune forældrene har valgt til at varetage barnets eller den unges tandpleje.
Stk. 2. En kommunalbestyrelse kan afvise at modtage børn og unge fra andre kommuner af
kapacitetsmæssige grunde, hvis den skønner, at kommunen ikke uden udvidelse af sin behandlingskapacitet
kan overholde sin forpligtelse i forhold til egne børn og unge, eller at kommunens egne børn vil komme til at
vente betydelig længere på et behandlingstilbud, f.eks. et tilbud om tandregulering.
Stk. 3. Hvis de gennemsnitlige udgifter pr. barn i børne- og ungdomstandplejen i behandlerkommunen er
større end i bopælskommunen, jf. § 28, kan kommunalbestyrelsen i behandlerkommunen beslutte at
opkræve en egenbetaling for børn og unge fra andre kommuner svarende til forskellen mellem den
gennemsnitlige udgift pr. barn i den kommunale tandpleje i henholdsvis behandlerkommunen og
bopælskommunen.
§ 6. I tilfælde, hvor børn og unge under 18 år vælger at modtage det kommunale tandplejetilbud i privat
tandlægepraksis eller ved en anden kommunes tandklinik, jf. §§ 4 og 5, kan kommunalbestyrelsen i
bopælskommunen beslutte, at færdiggørelse af konkrete påbegyndte behandlinger skal ske der, hvor
behandlingen er påbegyndt.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at børn og unge, der vælger at skifte mellem henholdsvis
bopælskommunens vederlagsfri tandplejetilbud, privat tandlægepraksis og en anden kommunes tandklinik,
jf. §§ 4 og 5, ikke på ny kan skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandlerskift.

